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O ano de 2020 foi muito desafiador para nós do Instituto Mosaic, assim como para 

as comunidades com as quais nos relacionamos. Tivemos que nos adequar à nova 

realidade imposta pela pandemia de Covid-19 para que nenhum projeto, como o da 

COORECA e da Rozângela, ficassem desassistidos. E conseguimos atingir o nosso 

objetivo com um time engajado, parceiros nos projetos e comunidades 

participativas.

Nem sempre foi simples. Nem sempre foi fácil. Mas sempre foi obstinado. Porque 

colaborar com a promoção do desenvolvimento sustentável das regiões onde 

atuamos requer dedicação, disciplina, resiliência e sobretudo criatividade para 

encontrar novas soluções a cada desafio.

A voz da Rozângela ecoa mais forte que qualquer indicador de performance. 

Enquanto nossos esforços impactarem positivamente a vida das pessoas, 

melhorando a qualidade de vida delas e, consequentemente, de suas famílias e 

comunidades, sabemos que temos que seguir em frente. Porque o todo se constrói 

de um em um. 

As relações propositivas construídas com as pessoas que vivem 

próximas às nossas operações e a maturidade da nossa estrutura 

foram fundamentais para atravessar esse ano de 2020 com um 

balanço positivo da nossa contribuição. Reunir nossas ações de 2020 

neste Relatório de Atividades diante desse cenário torna-se 

emocionante. Porque mais do que uma lista de projetos, é um 

registro de que realmente juntos é melhor. E, como disse a 

Rozângela, porque a gente gosta e precisa fazer. 

O Instituto Mosaic teve um impacto positivo para nós porque a gente 
conseguiu evoluir no nosso trabalho. Recebemos um apoio muito grande em 
EPIs e uniformes que a gente não teria como proporcionar para nós mesmos. 

Então, o resultado vemos nas nossas retiradas. Elas eram muito baixas, não 
tinha como manter uma casa. Agora não. A gente está igualando as outras 
firmas, as outras empresas da região. O impacto na COORECA está sendo 
muito positivo e queremos crescer cada vez mais.  Porque a gente gosta de 
fazer. Precisa fazer.  Então eu agradeço muito.” Rozângela Ferreira Pedroso, 

Secretária da Cooperativa de Reciclagem de Cajati (SP).

Arthur Liacre
Presidente do Conselho

Deliberativo do Instituto Mosaic

Paulo
Eduardo

Batista
Diretor Executivo

do Instituto Mosaic

Camila
Bellenzani

Diretora do

Instituto Mosaic

Murici
Martins
Diretor do

Instituto Mosaic

Rozângela
Ferreira Pedroso 
Secretária da Cooperativa
de Reciclagem de Cajati (SP)
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R$ 9,5
milhões

em
investimentos

30 mil
pessoas

bene�ciadas

+600
toneladas de

alimentos
doadas

+500
horas de

treinamento na
rede escolar e
organizações

sociais

10.000
litros de esgoto
tratado para 80
fossas sépticas
implantadas 

+200
instituições

bene�ciadas
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Somos o braço social da nossa mantenedora, a Mosaic Fertilizantes, uma empresa que atua em 44 cidades no Brasil e Paraguai e relaciona-se 
diretamente com 85 comunidades. 

As unidades da Mosaic Fertilizantes estão instaladas majoritariamente em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), metade delas abaixo da média brasileira. As atividades da 
empresa fomentam a geração de empregos e riqueza, além de outros impactos econômicos indiretos, o que aumenta a responsabilidade social em relação às comunidades locais. 

O Instituto Mosaic, alinhado à estratégia da Mosaic Fertilizantes e a estudos aprofundados de seus impactos, definiu linhas de atuação nas quais, além de gerenciar suas externalidades e cumprir 
suas obrigações legais, também pudesse ajudar as cidades a pensar na sua evolução no longo prazo, empoderando a sociedade civil ao apoiar a melhoria de seus índices de desenvolvimento 
promovendo retorno social sobre o investimento. E, assim, estruturamos as plataformas  Alimentação, Água, Educação e Desenvolvimento Local como catalisadores de projetos sociais.
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Diretoria
Executiva

Conselho
Deliberativo

Conselho
Consultivo

Conselho
Fiscal

Auditores
Independentes

Plataformas

Programas

A integridade é um princípio do Instituto Mosaic. Aprimoramos constantemente nosso modelo de gestão com objetivo de garantir transparência no 
investimento dos nossos recursos �nanceiros, sejam �lantrópicos ou de fomento. 

O nosso mais alto grau de governança conta com uma estrutura formada por Conselhos Deliberativo e Fiscal, além da Diretoria Executiva para consolidar o legado do Instituto. Em 2020, 

empregamos esforços para incorporar um novo colegiado, o Conselho Consultivo, um grupo multidisciplinar que vai orientar o nosso direcionamento, em linha com a Estratégia de Desempenho 

Ambiental, Social e de Governança (ESG) da Mosaic Fertilizantes, a partir de 2021.



Instituto Mosaic

2
países

11
estados

85
comunidades

5,7 milhões
de pessoas impactadas

indiretamente

44
cidades 30 mil

pessoas impactadas
diretamente
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Nossas plataformas são interdependentes na promoção de desenvolvimento 
social e econômico nas comunidades. 

Alinhadas na solução dos desafios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 

compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), as plataformas Alimentação, 

Água, Educação e Desenvolvimento Social  são norteadoras dos investimentos da nossa mantenedora 

e apoiam o Instituto Mosaic a permanecer atento ao foco dos seus compromissos. 

Cada eixo se desdobra em programas que são aplicados em diferentes cidades nas quais atuamos, 

considerando a realidade de cada comunidade e suas demandas. O diálogo permanente e ferramentas 

de escuta ativa garantem a participação de seus representantes na principais decisões estratégicas. 

As plataformas e os programas do Instituto Mosaic ainda são alinhadas à Estratégia de Desempenho 

Ambiental, Social e de Governança (ESG) da Mosaic Fertilizantes, em especial às Metas de 

Sustentabilidade da Mosaic 2025.
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Promovemos a alimentação 

saudável e a segurança 

alimentar por meio de ações 

voltadas à nutrição para a 

população vulnerável. 

 
Capela / SE

Rosário do Catete / SE
Tapira / MG
Ouvidor / GO

Barreiras / BA
Rosário do Catete / SE

Japaratuba / SE
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Como os temas segurança 

alimentar e produtividade 

agrícola estão no foco das Metas 

de Sustentabilidade da Mosaic 

2025, faz todo o sentido que os 

nossos programas estejam 

integrados aos esforços da nossa 

mantenedora para expandir seu 

impacto positivo na sociedade. 

Os Programas AlimentAÇÃO, 
Village e Banco de Alimentos
se complementam para impactar 

positivamente vários públicos de 

relacionamento, criando um 

círculo virtuoso e crescente. 

Esse é o programa mais conectado com a essência e a missão da Mosaic Fertilizantes. 
Temos várias realidades no País, tanto de obesidade quanto de falta de acesso a 
alimentos. Então, escolhemos as escolas como o melhor ambiente para atuar nos 
eixos educativo e social dessas questões. 

Assim, capacitamos diretores, professores, merendeiras e outros colaboradores de 
escolas sobre a importância de uma alimentação equilibrada e saudável. Ao mesmo 
tempo, fomentamos a criação de hortas nessas escolas para melhorar a diversi�cação 
dos alimentos na merenda e ainda entregar o excedente da produção às famílias, 
estendendo a elas o acesso a melhores hábitos alimentares. A ideia é ter um retorno 
social positivo em uma geração de crianças que saiba valorizar uma alimentação 
saudável.

Para celebrar todas essas iniciativas, no Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro) 
lançamos um concurso cultural para promover a re�exão sobre o tema. As crianças 
participantes do Programa AlimentAÇÃO são convidadas a produzir um vídeo sobre 
alimentação saudável.

O programa também vai até a comunidade, com palestras e distribuição de alimentos. 
Contudo, com a pandemia de Covid-19, o programa foi reinventado e uma parte foi 
realizada online, com sucesso.
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28 escolas com participação de 153 professores, coordenadores, 

diretores, merendeiras e jovens protagonistas

“As videoaulas
são importantes, 
pois esclarecem 
muito sobre assuntos 
do dia a dia e 
também questões 
mais complexas.”
Sônia Valquiria Dória, gestora

da Escola Estadual Monsenhor 

Eraldo Barbosa de Almeida, 

Capela (SE)

41
Horas de
formação

20
Formações

3
Reuniões com
merendeiras66

Visitas técnicas
em hortas 20

Estabelecimentos
comerciais

417
Famílias

participantes

18
Videoaulas

2080
Visualizações
no YouTube3185

Pessoas
alcançadas

19
Materiais de apoio

compartilhados 3
Grupos de

tira-dúvidas com
as famílias

39
Vídeos dos alunos

no concurso cultural
do Dia Mundial
da Alimentação

98
Reuniões
remotas

Em 16 de outubro, no Dia Mundial da Alimentação, promovemos um concurso 
cultural e convidamos as crianças participantes dos programas para enviarem
um vídeo sobre alimentação saudável.

Os 5 alunos vencedores de cada escola ganharam cestas de alimentos saudáveis.
O primeiro colocado ganhou um vale presente e as escolas, um eletroportátil para 
auxiliar em suas cozinhas. 

Dia da alimentação
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a.2.
Village
Ampliando ainda o impacto na comunidade sobre o mesmo 
aspecto, a parceria desenvolvida com o The Mosaic 
Company Foundation, a fundação global da Companhia 
Mosaic, o programa Village contribui para a prosperidade 
da agricultura familiar e para a melhoria da qualidade de 
vida no campo nos eixos assistência técnica rural, educação 
e acesso à água. O objetivo desse programa é apoiar 
pequenos agricultores no desa�o de cumprir a missão da 
Mosaic Fertilizantes de ajudar o mundo a produzir os 
alimentos de que precisa. 

Para isso, uma rede multidisciplinar faz o acompanhamento 
técnico diário das propriedades rurais selecionadas para 
auxiliar na produção, incentivando o cultivo de alimentos e 
a geração de renda de forma sustentável e consciente.

A base do programa está nos temas alimentação, água e 
educação. Na comunidade de Barreiras (BA), onde o 
Programa Village foi realizado, uma escola foi utilizada 
como base educacional do programa e, como 
contrapartida, ela receberá uma horta acessível que 
contará com um reservatório de água e kit de irrigação.

relatório de atividades 2020

✓ Aumento na
produtividade da lavoura

✓Diversi�cação de cultivos

✓ Acesso à água: implantação 
de cisternas e sistema de 
irrigação

✓ Fortalecimento da Educação
no Campo

✓ Melhoria dos ganhos
�nanceiros: aumento das
vendas e da renda familiar
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“Eu não tinha renda nenhuma com o meu terreno, agora eu já 
consegui tirar o valor de R$ 250 por semana para o meu sustento.”
Otacílio Filho, agricultor participante do Programa Village

17
Famílias (45 pessoas)

bene�ciadas

32 mil
Metros de áreas

verdes produtivas
utilizadas 

8
Cisternas

construídas

17
Sistemas de

irrigação instalados

140 mil
Litros de

abastecimento de
água ampliados

230%
De aumento na

renda dos
agricultores

16
Tipos de alimentos

produzidos. Expectativa
de produção:
44 toneladas.

1
Plataforma online

criada com
16 horas de
formação 

24
Professores e

pro�ssionais da área
da educação

formados

6
Cartilhas

pedagógicas
produzidas1

Horta com reservatório e
kit de irrigação

instalado na escola
atendida

7
Professores atendidos

com assistência técnica
para manutenção

da horta 
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a.3.
Banco de alimentos
Com o intuito de fomentar o desenvolvimento dos 
produtores rurais, ajudamos na implementação do 
Banco de Alimentos em Rosário do Catete (SE), uma 
organização da sociedade civil que recolhe os alimentos 
que já perderam o valor comercial, mas que ainda estão 
aptos para o consumo, e distribui onde são necessários. 
Para isso, a iniciativa desenvolve parcerias com o 
comércio local, que é a ponta inicial do processo.

Em 2020, o Banco de Alimentos iniciou suas atividades 
no prédio provisório, �rmou parcerias com doadores e 
rede social e técnica, realizou o cadastramento dos 
agricultores para ativação da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), iniciou a coleta urbana, viabilizou 
recursos do governo para aquisição de alimentos dos 
agricultores e realizou as doações para as famílias em 
vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Para 
ampliar o atendimento do projeto, o Instituto Mosaic 
doou todos os equipamentos e materiais necessários, 
possibilitando, assim, o funcionamento do projeto 
piloto no prédio provisório.

1.
Canal de entrada

(parcerias,
aquisições e

doações)

Etapas do
funcionando do

Banco de
Alimentos

3.
Avaliação e

armazenamento

4.
Saída de

alimentos5.
Bene�ciários

(população em
situação de
insegurança
alimentar)

2.
Logística de

coleta e 
armazenamento
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“Eu tô muito satisfeita porque é uma ajuda pra gente comprar 
alguma coisa, porque um salário só não dá e esta ajuda veio 
do céu pra gente. Eu gosto muito de trabalhar na terra, tenho 
milho, tenho muito milho pra vender, tenho couve, tenho 
inhame, tenho alface, tenho coentro. Com fé em Deus eu vou 
subir mais pra cima, não pra baixo.”
Vilma Santos, agricultora participante do Banco de Alimentos

520
Famílias

envolvidas

950 kg 
De alimentos
produzidos 56

Agricultores
ativosR$ 85

 mil 
Investidos em
equipamentos
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Incentivamos as boas práticas de 

gestão de recursos hídricos, 

apoiando projetos desenvolvidos por 

organizações sociais e instituições de 

ensino superior e pesquisa.

Rondonópolis /MT 
Sorriso /MT 
Catalão /GO
Ouvidor /GO
Rio Verde /GO
Barreiras /BA

São Paulo /SP
Patrocínio /MG
Uberaba /MG
Araxá /MG
Alfenas /MG
Paranaguá /PR
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A Mosaic Fertilizantes tem o 

compromisso público de reduzir 
o consumo de água doce em 
20% por tonelada de produto 

até 2025. Como braço social da 

companhia, o Instituto Mosaic 

apoia a ampliação desse 

compromisso ao promover ações 

educativas e sociais pelo 

aumento da disponibilidade dos 

recursos hídricos em nossas 

comunidades. 

Nesta plataforma, o Edital da Água é o nosso grande programa. O objetivo é apoiar organizações a 
implementar soluções criativas para questões relacionadas à água. O primeiro edital foi publicado em 
2019 e selecionou 10 projetos. Em 2020, outros 12 foram selecionados para o exercício de 2021. Os 
resultados consolidados são referentes à atuação dos projetos selecionados no primeiro edital, em 2019.
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pessoas capacitadas
para a instalação de
tecnologias sociais

154
868
pessoas bene�ciadas

diretamente com acesso
a água limpa e/ou

esgoto tratado

4.803
Árvores plantadas

18
Nascentes

recuperadas

795.691
m2

de solo
conservado

 sistemas de captação de
água e/ou tratamento de

esgoto instalados

35

L/dia
de água ou

esgoto tratado

270.750

Projetos selecionados em 2020
Destaques de 2019 e 2020

MINAS GERAIS
Capacitação da comunidade em saneamento básico rural como 

método para recuperação de recurso hídrico.

Recuperação das nascentes e da cobertura vegetal da área de 

preservação permanente do Parque do Paço. 

Biodigestores no tratamento de resíduos de suínos para geração de 

energia e biofertilizantes para pequenas propriedades.

Coletivo local de meio ambiente (COLMEIA): recuperação de 

nascente do manancial do Córrego Feio.

SÃO PAULO
Cuidando das Águas – Saneamento ecológico e educação ambiental 

no extremo sul de São Paulo (SP).

BAHIA
Desenvolvimento de protótipos em 3D para micro irrigação visando 

menor pegada hídrica no cultivo da bananeira no Oeste da Bahia.

GOIÁS
ÁGUAS FUTURAS: recuperação, gestão e estímulos à proteção

dos recursos.

Águas, educação e alimento: conversando sobre hortas

urbanas escolares.

Pingo D'água: educação e saneamento ambiental rural.

PARANÁ
Águas do Parque Nacional Saint-Hilaire Lange – monitoramento 

participativo da bacia hidrográfica, com vistas à conservação e 

recuperação da vegetação ciliar.

MATO GROSSO
Produção de água na bacia hidrográfica do Rio Lira.

Formação Socioambiental: aprendendo e revitalizando nascentes.

Associação Cerrado Vivo Para 

Conservação da Biodiversidade (Cervivo)

Universidade de Uberaba (Uniube)

Universidade José do Rosário

Vellano (Unifenas)

Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(Uniaraxá)

 O Instituto Ambiental (OIA)

Universidade Federal do Oeste da

Bahia (UFOB)

Universidade Federal de Catalão (UFCat)

Universidade Federal de Goiás

Instituto Federal Goiano

Mater Natura

Clube Amigos da Terra (CAT)

Grupo Arareau de pes. e edu. ambiental

Patrocínio

Uberaba

Alfenas

Araxá

São Paulo

Barreiras

Catalão

Anápolis, Catalão,

Ouvidor e Rio Verde 

Rio Verde

Paranaguá

Sorriso

Rondonópolis



Depoimentos
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“Por meio do Edital da Água, começamos a restauração �orestal em uma área de 
manancial onde plantamos 1500 mudas com ajuda de dois mutirões de voluntários. 
Estamos avançando com o envolvimento de outros atores sociais buscando a 
valorização dos recursos hídricos. A única ação que não conseguimos ainda foi levar 
100 estudantes para campo, por conta da pandemia, mas estamos fazendo algumas 
conversas de maneira remota e tem sido da mesma forma bastante enriquecedor.”
Anne Zugman, da Mater Natura

“Temos muito pertinho de nós uma área de preservação permanente com este bem 
mais precioso que era o foco do Edital: a água. Nós entendemos que a nossa 
participação direta nesta área poderia transformar em um lugar mais apropriado, 
mais adequado e mais útil para a nossa sociedade. Já �zemos a limpeza da área, 
retirada de entulho, estamos na fase de plantio e preservação das espécies plantadas 
lá. Já foram realizadas algumas ações de educação ambiental e outras serão 
executadas ao longo da semana em comemoração ao Dia Mundial da Água.”
Dionir Dias de Oliveira Andrade, da Uniube
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Promovemos a melhoria 

da educação infantil por 

meio da capacitação de 

gestores e técnicos, e do 

incentivo à leitura. 

Candeias /BA
Uberaba /MG
São Luís /MA
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programas

c.1. Educa
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Acreditamos que o 

futuro só será melhor 

se trabalharmos na 

educação das nossas 

crianças, no acesso à 

leitura, com a escola 

como vetor para esse 

desenvolvimento 

educacional.

O objetivo do programa é 
contribuir com a educação 
infantil (0 a 5 anos) no Brasil 
por meio do incentivo à 
leitura, da quali�cação dos 
educadores e da 
reorganização dos espaços 
escolares. Em 2020 
investimos também em 
capacitação para a 
transformação digital da 
comunidade escolar. 
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"Percebi a diferença entre contar histórias e ler, eu achava que era a 
mesma coisa. Com a leitura as crianças vão enriquecendo seu próprio 
vocabulário. Eu não tinha essa visão. Agora sei o que e como fazer ao 
ler uma história para as crianças”
Professora capacitada no Programa Educa, em Candeias (BA)

1218
Pro�ssionais
capacitados 200

Horas de
capacitação

84
Escolas

envolvidas

7040
Estudantes

bene�ciados94%
Melhoraram

seu conhecimento
sobre literatura

1050
Livros

doados

82%
Dos alunos capazes

de reproduzir as
informações
das histórias

89%
Dos educadores
melhoraram seus

conhecimentos sobre
mídias digitais
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d.
Desenvolvimento
Local 
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Fomentamos o empoderamento de 

empreendedores locais nas diversas 

potencialidades econômicas da 

região e a capacitação de gestores 

públicos por uma administração 

mais eficiente e transparente. 

Paranaguá/PR
Cajati/SP
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Nossos
programas

d.1.
Empreendedorismo
social
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Entendemos que o 

desenvolvimento local só 

ocorre quando todos os 

atores sociais estão 

envolvidos. Como braço 

social da Mosaic 

Fertilizantes, assumimos 

a responsabilidade de 

fomentar parcerias, 

compartilhar 

conhecimentos e 

incentivar o 

empreendedorismo em 

favor da emancipação 

das pessoas e 

comunidades.

Empoderar grupos e territórios vulnerabilizados é o principal objetivo desse 
programa. Promovemos o desenvolvimento social, econômico e ambiental por 
meio da oferta de educação empreendedora e aceleração de negócios. Em 
2020, demos continuidade ao trabalho com organizações sociais 
selecionadas em 2019 e os resultados demonstram a consistência de atuação 
dessas instituições.



Organizações apoiadas
O Ateliê Mulheres Mãos de Ouro Barra do Azeite (AMMO), em Cajati (SP), recebeu apoio para evoluir nos  negócios. Durante o processo, o 
AMMO caminhou do ponto em que atuava como um ateliê iniciante para o objetivo de ser um ateliê de costura com infraestrutura consolidada, 
processos de fabricação e gestão desenvolvidos e linhas de produtos e comunicação elaboradas. E obteve sucesso. Entre outros trabalhos, a 
organização social sem �ns lucrativos que reúne mulheres em vulnerabilidade social para, por meio da costura, terem suas realidades 
transformadas, recebeu a missão de  fabricar uniformes para a unidade da Mosaic na mesma cidade, além de máscaras de proteção contra a 
Covid-19 para os cooperados das COORECA. Ao longo do trabalho, equipes da Mosaic Fertilizantes participaram dos treinamentos e as 
empreendedoras também foram conectadas a outras redes de fornecedores e clientes, ampliando sua atuação.
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65
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capacitação em
grupos15
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Mulheres
no grupo

3000
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fornecidas

Destaques
2020



Organizações apoiadas
A Associação Boas Novas  (ABN), em Paranaguá (PR), organização social sem �ns lucrativos que atua realizando projetos 
para a população vulnerável de sua região – desde a distribuição de alimentos até o empoderamento de novos líderes 
comunitários –, recebeu suporte e formação para se estruturarem e desenvolverem seus trabalhos de forma mais efetiva. 
A associação já era consciente de seus atributos e desa�os e, com o apoio, saiu fortalecida e capacitada em temas 
estratégicos, com um material de comunicação e�ciente, direcionado ao seu desenvolvimento. 
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Organizações apoiadas
Com o apoio do programa Empreendedorismo Social, a Cooperativa de Reciclagem de Cajati (COORECA), em Cajati 
(SP), aumentou sua capacidade de processamento de materiais em 97%, ao mesmo tempo em que reduziu o volume de 
rejeitos em 1%, e, em seis meses, conseguiu aumentar o valor para distribuição para os cooperados em 120%.  A retirada 
média foi de R$ 382,33 no início do projeto para R$ 486,22, chegando a R$ 633,03 no mês de setembro de 2020. A 
COORECA trabalha na capacitação e formação de cooperados, oferecendo a infraestrutura física necessária para tornar 
a cooperativa um negócio sustentável, oferecendo oportunidade de aumento na renda dos participantes e contribuição 
com o município para gestão de resíduos.
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Destaques 2020 18
Cooperados

120%
De aumento na

renda dos
cooperados17

Horas de
treinamento

“Antes da Mosaic não tínhamos uma de�nição clara de quem nós somos como associação. Os 
objetivos, os propósitos não eram muito claros para toda a equipe, não sabíamos como fazer um 
projeto para captação de recursos, não sabíamos fazer um edital, por exemplo, é aquela ideia, em 
que porta bater, como apresentar a associação.”

Janete Lindner, Associada ABN

“Antes da Mosaic eram cooperados que entravam sem comprometimento, sem responsabilidade, 
�cavam, dois ou três dias e iam embora, a gente não conseguia fazer uma boa retirada, na qual saía um 
salário baixo, e aí as pessoas desistiam e a gente �cava sem ninguém. Nossa principal mudança foram as 
nossas retiradas, deu um avanço bom e a gente consegue quase igualar as outras empresas da região.”

Michele Costa dos Santos Bertoldo, tesoureira da COORECA
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7.
Plano de ajuda às
comunidades frente
à pandemia

Quando o mundo mais precisa da gente,
nós não podemos cruzar os braços

28

horas de
treinamento na

rede escolar

Para isso, criamos um plano emergencial de apoio para, de um lado, garantir segurança alimentar com o acesso a recursos 

alimentares, qualidade nutricional, produtos de higiene pessoal e limpeza, e, de outro, compreender e colaborar com os sistemas 

de saúde municipais. 

As ações realizadas reforçaram nosso compromisso em atuar como parte da comunidade onde estamos instalados, assim como 

permitiram maior aproximação da vizinhança e também que os stakeholders nos reconhecessem como parte do cenário local. 

Além disso, foi possível contribuir com ações preventivas e mitigadoras nos territórios de atuação da empresa. Unindo forças às 

mobilizações nacionais e locais relacionadas às medidas de prevenção da Covid-19, reiteramos o nosso posicionamento de parceria 

para enfrentamento dos desafios de cada região.

O Plano de Apoio aos Municípios para Enfrentamento da Covid- 19 foi realizado com recursos da Mosaic Foundation e do 

Instituto Mosaic durante três meses, e vem sendo renovado de acordo com as demandas. Em sinergia com a Plataforma 

AlimentAÇÃO, as ações foram direcionadas para fornecer os alimentos de que as comunidades precisavam naquele momento, 

com ações adicionais de promoção à saúde focadas em medidas preventivas relacionadas a transmissão do Covid-19 e suporte à 

infraestrutura local. Essas iniciativas se juntaram às mobilizações nacionais e locais relacionadas às medidas de prevenção da 

Covid-19.

O principal objetivo do Instituto Mosaic foi ajudar as comunidades a ter acesso a recursos alimentares de qualidade nutricional e 

produtos de higiene pessoal e limpeza – todos adquiridos no comércio local para impulsionar a geração de renda durante a crise. 

Além disso, o Plano de Apoio teve como objetivo compreender e colaborar com os sistemas de saúde municipais, com ajudas 

pontuais. Demandas como equipamentos médicos, testes de Covid-19 e apoio às universidades que estavam desenvolvendo 

pesquisa sobre o tema também foram contempladas.

Recebemos apoio intenso das lideranças do Instituto Mosaic e dos mais de 260 voluntários que, com coragem e atenção, 

dedicaram 1.443 horas para servir à comunidade em um momento desafiador.

No total, foram investidos R$ 4,5 milhões, abrangendo 28 cidades e beneficiando mais de 100.000 pessoas em todos os locais 

onde estamos presentes. Conseguimos atingir esses números com o apoio dos voluntários, muitos deles colaboradores Mosaic, 

que ajudaram no papel fundamental de entender as necessidades locais e identificar instituições parceiras. Todos os produtos 

foram entregues presencialmente, respeitando as orientações de saúde, segurança e o distanciamento social, registrando nossa 

postura de proximidade e cuidado. 

Não só os nossos próprios desa�os 
precisaram ser superados com 
dedicação e criatividade. 
Precisamos responder  às 
necessidades especí�cas que a 
pandemia de Covid-19 gerou nos 
territórios onde atuamos. 
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Destaques
2020

R$ 4,5 milhões em investimentos
29

Bene�ciados

Entregas às
comunidades "Agradeço pelos kits de limpeza e

50 cestas recebidas! Em tempos de 
pandemia, dar as mãos e ajudar ao 
próximo tem feito toda a diferença na 
vida das pessoas mais vulneráveis”
Pe. Arthur Oliveira
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8.
30

O programa de Voluntariado Mosaic é voltado para atender as demandas e necessidades das comunidades locais.

O Programa Voluntários Mosaic Fertilizantes envolve funcionários das unidades da empresa, buscando desenvolver a 

postura solidária para transformar vidas.

Fundamentais para a execução de nossos projetos, principalmente nas ações emergenciais relacionadas a Covid-19, 

nossos voluntários auxiliaram no desenvolvimento dos programas e atuaram com compromisso mesmo em meio a 

momentos desafiadores. 

Em 2020, 17 ações foram realizadas com apoio dos mais de 250 voluntários engajados. Em destaque, está a Campanha 
de Arrecadação de Alimentos, que reuniu 61 toneladas de produtos por meio da mobilização de colaboradores e 

parceiros. O Instituto Mosaic dobrou o volume das doações e permitiu a distribuição de 122 toneladas de alimentos para 

famílias em vulnerabilidade alimentar.

Colaboradores, estagiários, aposentados 
da Mosaic Fertilizantes, seus familiares, 
funcionários de empresas contratadas, 
fornecedores, e todas as pessoas que, 
convidadas por um dos três primeiros, 
desejarem ser voluntários podem 
participar de ações promovidas pelos 
grupos locais de voluntariado.

Voluntariado

Demais campanhas:
• Campanhas de doação de sangue

• Campanha do Agasalho

• Entrega de kit de material escolar

• Doação de fraldas

• Campanha de Páscoa

• Arrecadação de tampinhas para doação em instituições sociais

• Plano de ajuda emergencial às comunidades
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Destaques
2020

31

396
Ações

voluntárias

4500
Horas

doadas1300
Voluntários
envolvidos

217
Bene�ciados

direto

“No início a Mosaic vinha como 
visita, chegava um grupo de 
voluntários, eu dizia ‘Chegaram as 
minhas visitas’. Hoje eu digo que 
chegaram meus amigos da Mosaic.”
Maria dos Santos Alves, Presidente/ Diretora do Projeto 

Maria Voltando a Sorrir
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Expediente

Este Relatório de Atividades 2020 foi 
produzido pelo Instituto Mosaic sob a 
coordenação de nosso time de especialistas 
dedicados aos programas aqui apresentados. 
As informações são referentes ao período de 
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Foram R$ 9,5 milhões investidos no ano.
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Acesse e conheça o Instituto Mosaic
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